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Българска фондация Биоразнообразие
Асистент при организиране на кампании и събития (2 - 3-ма)
Име на свободната позиция

Гр. София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Зависи от конкретната задача
Вид заетост - временна, постоянна

Почасово
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Българска фондация Биоразнообразие обединява хората с различни идеи за опазването на
българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към
защитените територии и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите, са нашата
мисия. Българска Фондация Биоразнообразие участва активно в промяната на
природозащитното законодателство, инициира национални кампании за защита на природата,
създава механизми за широко обществено участие в управление на защитените територии,
представя възможности за развитие на природосъобразен бизнес.
Фондацията работи в 4 основни направления: защитени територии и видове; Зелен пояс и
Натура 2000; образователни и PR дейности; кампании и коалиции. Фондацията има Централен
офис в София и 4 регистрирани клона – „Странджа“ в Бургас, „Беласица“ в Благоевград,
„Източни Родопи“ в Хасково и „Калиакра“ в Българево (Каварна). Член е на Международния
съюз за защита на природата (IUCN), Работната група за подобряване на биологичното
разнообразие в Централна и Източна Европа (CEEWeb),
Българския дарителски форум, Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ). Един
от основателите и координаторите на Коалицията „За да остане природа
в България”.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:



Асистиране при провеждане на кампании и публични събития.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
 Опитът е препоръчителен, но не е задължителен.
Образование:
 Подходящо е образование в областите на реклама/ПР, но не е задължително.
Език/ езици:
 Английски език, но не е задължително;
Компютърна грамотност:
 Добра компютърна грамотност.
Други:





Желание за работа с деца и възрастни;
Добри организационни умения и инициативност;
Отговорност;
Гъвкавост.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:


Ние предлагаме интересна, динамична и творческа работа, възможност да подкрепите
дейностите на Българска Фондация Биоразнообразие и да допринесете за запазването
на българската природа. Възможност за участие в интересни кампании и събития,
среща с млади и отдадени на каузата хора.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Автобиография и мотивационно писмо може да се изпращате на: petya@biodiversity.bg .
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